
ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA 

MIĘDZYNARODOWE 

- konferencja: ,,Society-Culture-Technology at the Dawn of the 21 st Century’’; 

Organizator: Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, 21–22 maja 

2009, Kraków; Referat: Tendencje technokratyczne w działaniach dobroczynnych, 

wygłoszony w ramach sesji Społeczeństwo oparte na wiedzy. Gospodarka, polityka, 

społeczeństwo obywatelskie. 

KRAJOWE 

- V Seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych w 

ramach projektu Decydujmy Razem: ,,Badania w działaniu – partycypacyjny model 

poznania”; Organizator: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych,  

9 września 2011, Warszawa; Referat: Pomiędzy badaniami aktywizującymi a 

paradygmatem klasycznych badań jakościowych; 

- Ogólnopolska konferencja naukowa: ,,Kultura wolności – kultura 

odpowiedzialności. Socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa 

Solidarności”; Organizator: Wydział nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, 

23-24 maja 2011, Gdańsk; Referat: Medialny wizerunek działań pomocowych; 

- IV Mi ędzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Trzeci sektor, aspekty prawne, 

ekonomiczne i społeczne; Organizator: Akademia Polonijna w Częstochowie we 

współpracy z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Śląską w Gliwicach, 6 maja 

2011, Częstochowa; Referat: Problematyka społeczeństwa obywatelskiego w Polsce 

podejmowana w kwartalniku Trzeci Sektor;  

- konferencja Laboratorium Innowacji Społecznej LIS: ,,Od diagnozy do działania – 

model organizowania społeczności lokalnej”; 16 lutego 2011, Warszawa; Referat: O 



nowej roli pracownika socjalnego – wyniki badań jakościowych; 

- seminarium: ,,Pracownicy socjalni w Polsce AD 2010 – Role zawodowe, tożsamość 

zawodowa, nowe kierunki pracy socjalnej”; Organizator: Instytut Spraw Publicznych, 

6 grudnia 2010, Warszawa; Referat prezentujący (wspólnie z dr Mariuszem 

Granosikiem i dr Mariolą Racław) wyniki przeprowadzonych badań jakościowych: O 

nowej roli pracownika socjalnego; 

- konferencja Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL: 

,,Aktywna pomoc społeczna – organizowanie społeczności lokalnych”; 27–29 

października 2010, Mory k. Warszawy;  referat:  O nowej roli pracownika socjalnego. 

Wstępne wyniki badań jakościowych; 

- konferencja koncepcyjna projektu Centrum Badań Społeczności i Polityk 

Lokalnych Decydujmy razem: ,,Nowe (współ)rządzenie? Partycypacja w teorii i 

praktyce”; 28–29 września 2010, Warszawa; Referat (wspólny z dr Ewą Bogacz-

Wojtanowską): Jakość i standardy współpracy międzysektorowej; 

- XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: ,,Co dzieje się ze społeczeństwem”;  

9 września 2010, Kraków; referat: Postrzeganie świata społecznego przez 

pracowników organizacji pozarządowych. Czy dwa modele społeczeństwa 

obywatelskiego?, wygłoszony w ramach prac grupy roboczej Obywatel w państwie i 

w społeczeństwie obywatelskim, kierowanej przez prof. Jacka Raciborskiego i dr 

Przemysława Sadurę; 

- konferencja: ,,Hand made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości”; 25–27 

listopada 2009, Obrzyck, k. Poznania; Referat: Hand made i recykling jako 

przyczynek do budowania tożsamości: trzy podejścia; 

- konferencja:  ,,Perspektywy rozwoju III sektora’’; Organizator: Wielkopolska Rada 

Koordynacyjna, Związek Organizacji Charytatywnych i Instytut Spraw Publicznych, 



15 maja 2008, Poznań; Referat: Formy aktywności zarobkowej i niezarobkowej w 

organizacjach pozarządowych; 

- konferencja: ,,Demokracja obywatelska i społeczeństwo obywatelskie na poziomie 

lokalnym i regionalnym w starych i nowych krajach Unii Europejskiej’’; Organizator: 

Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESO oraz Instytut Spraw 

Publicznych, 20 listopada 2007, Wrocław; Referat: Budowanie przyjaznego 

środowiska społecznego i prawnego dla organizacji pozarządowych – projekt 

KOMPAS; 

- konferencja: ,,Metody badania społeczeństwa obywatelskiego. Jak badać działanie 

społeczne?’’; Referat dotyczący badania samoświadomości pracowników organizacji 

pozarządowych w Polsce z wykorzystaniem analizy pól semantycznych. 25 maja 

2007, Poznań; 

- seminarium: ,,Radni a współpraca między organizacjami pozarządowymi 

i administracją publiczną’’; Organizator:  Instytut Spraw Publicznych we współpracy 

z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i Ministerstwem Pracy i Polityki 

Społecznej, 8 września 2006, Warszawa; Referat: Postrzeganie i ocena radnych 

wobec organizacji pozarządowych i wolontariatu; 

- Konferencja:  ,,Handel ludźmi – wyzwanie dla społeczeństwa obywatelskiego’’; 

Organizator:  Biuro Informacji Rady Europy, Ośrodek Studiów Handlu Ludźmi UW i 

Polska Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników, 18 grudnia 2006, Warszawa; 

Udział w sesji panelowej: Rola mediów; Wystąpienie: Znaczenie mediów w 

tworzeniu i wspieraniu organizacji pozarządowych; 

- Konferencja: ,,Metody badań społeczeństwa polskiego. Jak badać działanie 

społeczne?”; Organizator:  Oddział poznańskiego PTS, 25 maja 2007, Poznań; 

Referat: Metodologia badań samoświadomości społecznej pracowników organizacji 



pozarządowych w Polsce;  

- Konferencja: ,,Sektor obywatelski 2007 – Polska w ujęciu porównawczym”; 

Organizator:  Instytut Spraw Publicznych, 25-26 października 2005, Warszawa; 

Referat: Praktyki studenckie – pierwsze doświadczenia z pracy w organizacjach 

pozarządowych.  

 

 


